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Tisztelt Bizottság! 
 
A T. Bizottság a VIK 12/2021. (VII.13.) számú határozatával meghirdetett „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” 
beérkezett pályázatokat a 2021. október 19-ei ülésén bírálta el, és a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozatával úgy 
döntött, hogy az intézmények pályázati céljait az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja. 
 

ISKOLÁK (Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG 
Ft 

Dió Általános 
Iskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és 
Kollégium 
Friss u. 2. 

Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető 
magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, 
takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap 
beszerzése vertikális zöldfelületek kialakításához, fedett kerékpártároló 
kialakítása, természet-  és környezetvédelemmel kapcsolatos programok, 
vetélkedők és kiállítások megtartása, szakkönyvek beszerzése, 
kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba (buszbérlés, belépők 
megvásárlása)  

830.000 

Weöres Sándor 
Ált. Isk. és Gim. 
Lobogó u.1. 

Zöld-felületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, termőföld, 
tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók beszerzése) zöldsarok 
kialakítása az épületen belül beltéri növényekkel, kerti szerszámok 
beszerzése, az udvar füvesítése, természetvédelmi és tájvédelmi 
területek meglátogatása (útiköltség, belépők, szakvezetés díja), 
békamentő program meglátogatása (utazási költség), a Csepeli 
szennyvíztisztítómű megtekintése a felsőbb évesekkel (buszbérlés), a 
Természettudományi Múzeum Búvár termének és a Fűvészkert 
meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése 
(Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad 
vásárlása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti belépőjegyek 
vásárlása alsó és felső tagozatos tanulóknak 

925.000 

Kőrösi Csoma 
Sándor 
Kéttannyelvű Ált. 
Isk.  
Ifjúmunkás. u. 
13. 

Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott 
gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) 
Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése  

800.000 

József Attila Ált. 
Iskola Alapfokú 
Művészeti Isk. 
Mester u. 67. 

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat a 
klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül az 
intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, mely 
kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás állatokra és 
növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a diákoknak. 
Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a 
lombkorona sétánnyal) 

400.000 

Bakáts Téri 
Ének-zenei Ált. 
Isk. 
Bakáts tér 12. 

Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi 
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a 
Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetett túra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdei iskola Eger-
Felsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek fejlesztése 
(lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok beszerzése) 

450.000 

Ferencvárosi 
Sport Ált. Isk. és 
Gim. 
Telepy u. 17. 

Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, 
vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) 
környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő 
projektnap” megszervezése (anyagköltség, jutalmak díja) jutalomtábor 

842.000 



 

szervezése, a legtöbb zöld pontot gyűjtő diákoknak (útiköltség, szállásdíj, 
tábori programok költségei)  

Kosztolányi 
Dezső Ált. Isk. 
Ifjúmunkás u. 1. 

Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, 
csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, 
zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, virágföld, 
trágya, beszerzése) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
versenyek, vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmak) természet- 
és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 
beszerzése, kupakgyűjtő beszerzése, tehetséggondozó, felzárkóztató 
szakkörök, kisfakultációs tevékenységek lebonyolítása (anyagköltség), 
kerékpár- és rollertárolók felújítása (rozsdátalanítás, festés, 
biztonságossá tétel), madáretetők és itatók beszerzése 

410.000 

Szent-Györgyi 
Albert Ált. Isk. és 
Gim. 
Lónyay u. 4-8. 

Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 
terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és 
múzeumi foglalkozások tartása 
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk támogatása, 
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők 
és kiállítások szervezése (anyagköltség, jutalmak) környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, 
eszközök vásárlása, tantermi szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 

1.129.600 

Leövey Klára 
Gimnázium 
Vendel u. 1. 

„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése 
(anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny 
szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, 
Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert, Természettudományi 
Múzeum (útiköltség, belépődíjak)   zöldfelületek bővítése (növények, 
virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív hulladékgyűjtők 
beszerzése 

1.390.000 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, 
Ált. Isk.és EGYMI 
Gát u. 6. 

Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró fűkasza, 
lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és lágyszárú 
növények beszerzése) padok és lugas kialakítása, komposztáló és 
méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmazás) 

590.000 

 
A Belső-Pesti Tankerületi Központ intézményeinek elszámolása az elszámolási határidőn túl érkezett meg, 
kérelmük alapján a T. Bizottság VIK 125/2022. (VII.12.) számú határozatával a tankerület elszámolási határidejét 
2022. június 30. napjára módosította a támogatási megállapodás j) pontjában. 
A késedelmesen leadott elszámolások pénzügyi ellenőrzése és a hiánypótlás 2022. december 1. napján 
befejeződött.  
A Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai és pénzügyi beszámolója a támogatási összeg felhasználásáról 
megtekinthető a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján. 
 
Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 
intézményeiben 2021” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az intézményekben az alábbiak 
szerint alakult: 
 

ISKOLÁK (Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Dió Általános 
Iskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és 
Kollégium 
Friss u. 2. 

Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető 
magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, 
takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap 
beszerzése vertikális zöldfelületek kialakításához, fedett kerékpártároló 
kialakítása, természet-  és környezetvédelemmel kapcsolatos programok, 
vetélkedők és kiállítások megtartása, szakkönyvek beszerzése, 

830.000 
(A számlák 

összege 2811,- 
Ft-tal kevesebb, 

827.189,- Ft) 



 

kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba (buszbérlés, belépők 
megvásárlása)  

Weöres Sándor 
Ált. Isk. és Gim. 
Lobogó u.1. 

Zöld-felületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, termőföld, 
tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók beszerzése) zöldsarok 
kialakítása az épületen belül beltéri növényekkel, kerti szerszámok 
beszerzése, az udvar füvesítése, természetvédelmi és tájvédelmi 
területek meglátogatása (útiköltség, belépők, szakvezetés díja), 
békamentő program meglátogatása (utazási költség), a Csepeli 
szennyvíztisztítómű megtekintése a felsőbb évesekkel (buszbérlés), a 
Természettudományi Múzeum Búvár termének és a Fűvészkert 
meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése 
(Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad 
vásárlása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti belépőjegyek 
vásárlása alsó és felső tagozatos tanulóknak 

925.000 
 

Kőrösi Csoma 
Sándor 
Kéttannyelvű Ált. 
Isk.  
Ifjúmunkás. u. 
13. 

Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott 
gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) 
Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése  

800.000 
(A számlák 

összege 2,- Ft-tal 
több, 800.002,- 

Ft) 

József Attila Ált. 
Iskola Alapfokú 
Művészeti Isk. 
Mester u. 67. 

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat a 
klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül az 
intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, mely 
kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás állatokra és 
növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a diákoknak. 
Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a 
lombkorona sétánnyal) 

400.000 
(A számlák 

összege 1,- Ft-tal 
kevesebb, 

399.999,- Ft) 

Bakáts Téri 
Ének-zenei Ált. 
Isk. 
Bakáts tér 12. 

Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi 
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a 
Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetett túra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdei iskola Eger-
Felsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek fejlesztése 
(lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok beszerzése) 

450.000 
(A számlák 

összege 
156.000,- Ft-tal 

kevesebb, 
294.000,- Ft) 

Ferencvárosi 
Sport Ált. Isk. és 
Gim. 
Telepy u. 17. 

Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, 
vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) 
környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő 
projektnap” megszervezése (anyagköltség, jutalmak díja) jutalomtábor 
szervezése, a legtöbb zöld pontot gyűjtő diákoknak (útiköltség, szállásdíj, 
tábori programok költségei)  

842.000 
(A számlák 

összege 590,- Ft-
tal kevesebb, 
841.410,- Ft) 

Kosztolányi 
Dezső Ált. Isk. 
Ifjúmunkás u. 1. 

Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, 
csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, 
zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, virágföld, 
trágya, beszerzése) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
versenyek, vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmak) természet- 
és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 
beszerzése, kupakgyűjtő beszerzése, tehetséggondozó, felzárkóztató 
szakkörök, kisfakultációs tevékenységek lebonyolítása (anyagköltség), 
kerékpár- és rollertárolók felújítása (rozsdátalanítás, festés, 
biztonságossá tétel), madáretetők és itatók beszerzése 

410.000 
(A számlák 

összege 8,- Ft-tal 
kevesebb, 

409.992,- Ft) 

Szent-Györgyi 
Albert Ált. Isk. és 
Gim. 
Lónyay u. 4-8. 

Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 
terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és 
múzeumi foglalkozások tartása 
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk támogatása, 
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők 
és kiállítások szervezése (anyagköltség, jutalmak) környezet- és 

1.129.600 
(A számlák 

összege 
286.565,- Ft-tal 

kevesebb, 
843.035,- Ft) 



 

természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, 
eszközök vásárlása, tantermi szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 

Leövey Klára 
Gimnázium 
Vendel u. 1. 

„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése 
(anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny 
szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, 
Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert, Természettudományi 
Múzeum (útiköltség, belépődíjak)   zöldfelületek bővítése (növények, 
virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív hulladékgyűjtők 
beszerzése 

1.390.000 
(A számlák 

összege 
738.879,- Ft-tal 

kevesebb, 
651.121,- Ft) 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, 
Ált. Isk.és EGYMI 
Gát u. 6. 

Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró fűkasza, 
lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és lágyszárú 
növények beszerzése) padok és lugas kialakítása, komposztáló és 
méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmazás) 

590.000 

 

A támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a környezetvédelemmel 
kapcsolatos célok megvalósítását valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a támogatási összeget ennek 
megfelelően használta fel. 
 
Fentieken túl tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ az elszámolás leadásakor 
visszafizetett az önkormányzat részére 854.440,-Ft-ot, azonban az elszámolás pénzügyi ellenőrzése során 
megállapításra került, hogy  a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 2697,-Ft, Bakáts 
Téri Ének-zenei Általános Iskola 156.000,-Ft, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 171.715,- 
Ft további visszafizetési kötelezettsége van, melyhez kapcsolódóan a fizetési felszólítás 2022. december 1. napján 
kiküldésre került. 
 
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” keretében, a kerületi oktatási, 
nevelési intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
 
 
Budapest, 2022. december „1.”      
 
 

Árva Péter s.k. 
     elnök 

  



 

 
Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázat keretében 
nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

ISKOLÁK (Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Dió Általános 
Iskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és 
Kollégium 
Friss u. 2. 

Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető 
magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, 
takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap 
beszerzése vertikális zöldfelületek kialakításához, fedett 
kerékpártároló kialakítása, természet-  és környezetvédelemmel 
kapcsolatos programok, vetélkedők és kiállítások megtartása, 
szakkönyvek beszerzése, kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba 
(buszbérlés, belépők megvásárlása)  

827.189 

Weöres Sándor 
Ált. Isk. és Gim. 
Lobogó u.1. 

Zöld-felületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, 
termőföld, tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók 
beszerzése) zöldsarok kialakítása az épületen belül beltéri 
növényekkel, kerti szerszámok beszerzése, az udvar füvesítése, 
természetvédelmi és tájvédelmi területek meglátogatása (útiköltség, 
belépők, szakvezetés díja), békamentő program meglátogatása 
(utazási költség), a Csepeli szennyvíztisztítómű megtekintése a 
felsőbb évesekkel (buszbérlés), a Természettudományi Múzeum 
Búvár termének és a Fűvészkert meglátogatása (belépők, 
szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése (Természet Búvár, 
Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad vásárlása, szelektív 
hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti belépőjegyek vásárlása alsó és 
felső tagozatos tanulóknak 

925.000 

Kőrösi Csoma 
Sándor 
Kéttannyelvű Ált. 
Isk.  
Ifjúmunkás. u. 
13. 

Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott 
gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) 
Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése  

800.000 

József Attila Ált. 
Iskola Alapfokú 
Művészeti Isk. 
Mester u. 67. 

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat 
a klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül 
az intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, 
mely kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás 
állatokra és növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a 
diákoknak. Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén 
erdővel és a lombkorona sétánnyal) 

399.999 

Bakáts Téri 
Ének-zenei Ált. 
Isk. 
Bakáts tér 12. 

Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi 
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a 
Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetet túra a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdei iskola Eger-
Felsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek fejlesztése 
(lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok beszerzése) 

294.000 

Ferencvárosi 
Sport Ált. Isk. és 
Gim. 
Telepy u. 17. 

Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, 
vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) 
környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő 
projektnap” megszervezése (anyagköltség, jutalmak díja) 

841.410 



 

jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot gyűjtő diákoknak 
(útiköltség, szállásdíj, tábori programok költségei)  

Kosztolányi 
Dezső Ált. Isk. 
Ifjúmunkás u. 1. 

Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, 
csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, 
zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, 
virágföld, trágya, beszerzése) természet- és környezetvédelemmel 
kapcsolatos versenyek, vetélkedők szervezése (anyagköltség, 
jutalmak) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
folyóiratok, szakkönyvek, eszközök beszerzése, kupakgyűjtő 
beszerzése, tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációs 
tevékenységek lebonyolítása (anyagköltség), kerékpár- és 
rollertárolók felújítása (rozsdátalanítás, festés, biztonságossá tétel), 
madáretetők és itatók beszerzése 

409.992 

Szent-Györgyi 
Albert Ált. Isk. és 
Gim. 
Lónyay u. 4-8. 

Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 
terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és 
múzeumi foglalkozások tartása 
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk 
támogatása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
versenyek, vetélkedők és kiállítások szervezése (anyagköltség, 
jutalmak) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, eszközök vásárlása, tantermi 
szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 

843.035 

Leövey Klára 
Gimnázium 
Vendel u. 1. 

„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése 
(anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny 
szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, 
Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert, Természettudományi 
Múzeum (útiköltség, belépődíjak)   zöldfelületek bővítése (növények, 
virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív 
hulladékgyűjtők beszerzése 

651.121 

Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, 
Ált. Isk.és EGYMI 
Gát u. 6. 

Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró 
fűkasza, lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és 
lágyszárú növények beszerzése) padok és lugas kialakítása, 
komposztáló és méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése 
(anyagköltség, jutalmazás) 

590.000 

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
Határidő: 2022. december 6. 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Belső Pesti Tankerületi Központnak az egyes intézmények 
támogatott programjai révén (a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 2697,-Ft, Bakáts 
Téri Ének-zenei Általános Iskola 156.000,-Ft, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 171.715,- 
Ft) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez kapcsolódóan a fizetési felszólítás 2022. december 1. napján 
kiküldésre került a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére. 

 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
Határidő: 2022. december 6. 
 
3. A Városfejlesztési, Innovácós és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a visszafizetést 
követően, az „Intézményizöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2022”, pályázaton  eredményesen részt vevő iskolák támogatásáról kösse meg a 
szerződést a Belső Pesti Tankerületi Központtal. 
 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
Határidő: 2022. december 19. 
 
 



 

 


